Thema's naar 2030
2.1 Inleiding
2.2 Bestuur
2.3 Wonen
2.3.1 Ruimtelijke ontwikkelingen
Volkshuisvesting

Wat is de huidige situatie?

Wat is onze ambitie?

Dubbele vergrijzing

Bouwen voor jongeren en gezinnen met kinderen

Een breed aanbod van voorzieningen

Een hoog voorzieningenniveau

Parkeren

Parkeerdruk soms een probleem

Voldoende parkeergelegenheid

Wegen

Inrichting wegen soms niet optimaal
Goede fietsinfrastructuur versterkt het fietsen

Verkeer

Verkeer N69 zorg voor problemen
Overlast voor recreatief verkeer en sluipverkeer
Openbaar vervoer Noord-zuid gericht

Leefomgeving
2.3.2 Infrastructuur

Waterhuishouding
2.3.3 Groen

Watersysteem is sturend in grondgebruik

Inrichting van de weg afstemmen op optimaal gebruik.
Logische en veilige fietsroutes.
Het openbaar vervoer netwerk uitbreiden met zo mogelijk
een HOV lijn en stimuleren ketenmobiliteit
Het (inter)nationaal, regionaal en lokaal verkeer op een
goede plek (door en) langs de kernen geleiden
Valkenswaard moet met het openbaar vervoer goed
bereikbaar blijven
Wateroverlast is beheersbaar

Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete concepten die aansluiten bij de starter.
Gedifferentieerd aanbod in eengezinswoningen.
Aandacht voor betaalbare huurwoningen en vergeten doelgroepen.
Wonen met zorg.
Ontwikkelingen integraal benaderen
Monitoren parkeerdruk en mogelijk uitbreiden betaald parkeren.
Bij stedelijke ontwikkelingen een parkeervoorziening op eigen terrein volgens
gemeentelijke norm
Na besluitvorming N69 opstellen verkeersbeleid

Actief participeren in besluitvorming N69
Actief participeren bij besluitvorming omtrent openbaar vervoer
Toepassen principe: vasthouden, bergen, afvoeren

Groenvoorziening

Valkenswaard in groene setting
Diverse speelgelegenheden

Behouden en versterken van groenstructuren
Centrum met groen in verbinding brengen met het
buitengebied
Kwaliteit van speelvoorzieningen verhogen

Een nieuw groenstructuurplan
Terugbrengen aantal speellocaties ten behoeve van kwaliteit

Natuurgebieden en bossen

Groene kwaliteiten van het landschap
Kenmerkende beekdalen en hogere dekzandruggen

Behouden en versterken mooi en bruikbaar landschap.
De Groote Heide als economische drager.

Bij ruimtelijke ontwikkeling is sprake van kwaliteitsverbetering van het landschap
Op een gestructureerde wijze toegang bieden aan de natuurgebieden
Intensiveren van de samenwerking met de gemeenten rondom De Groote Heide

De ondergrond vervult tal van maatschappelijke
functies
Aardkundig waardevolle gebieden

Ordenen van ondergrond om ongewenste effecten te
voorkomen en kansen te benutten.
Behoud van aardkundige waarden

Bij ontwikkeling bovengrond rekening houden met kwaliteiten van ondergrond

2.3.4 Milieu
Bodem en afvalverwerking
2.4 Werken
2.4.1 Bedrijvigheid
Economische ontwikkelingen
algemeen

Dynamische economie

Verbeteren van het vestigingsklimaat
Ruimte bieden aan startende ondernemers
De juiste functie op de juiste plek
Ruimte bieden aan ondernemers mits ruimtelijke kwaliteit
wordt versterkt
Mogelijkheden voor paardenhouderijen

Steunen van ondernemend Valkenswaard.
Ruimte bieden aan (startende) ondernemers
Kavelruil ten behoeve van agrarische structuurversterking
Visie op Maastrichterweg
Maximale mogelijkheden in het bestemmingsplan

Economische ontwikkeling
agrarische sector

Actieve agrarische sector
Bedrijven gericht op paardenhouderijen

Revitalisatie

Vier bedrijventerreinen in Valkenswaard

Verbeteren van het vestigingsklimaat

Herstructurering Schaapsloop 1
Voorlopig geen nieuwe bedrijventerreinen

Een grote diversiteit aan voorzieningen

Kinderopvang spreiden en samenwerken

Afweging maken voor invulling schollocaties

2.4.2 Onderwijs

Thema's naar 2030
2.5 Vrije tijd
2.5.1 Cultuur

Wat is de huidige situatie?

Wat is onze ambitie?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een groei van de kernen met cultuurhistorisch
waardevolle elementen

Behoud eigen identiteit en ruimte voor dynamiek

Archeologie en cultuurhistorie als vast onderdeel planvorming

Sportvoorzieningen veelal op sportpark

Sportvoorzieningen voor de wijk
Intensivering en/ of uitbreiding van het sportpark

Ruimte voor en waarborgen van sportvoorzieningen

Evenementen

Diverse evenementen
Specifieke plekken voor
bloemencorsowagenopbouwlocaties

Juiste evenement op de juiste plaats
Ruimte bieden aan bloemencorsowagenopbouwlocaties

Mogelijkheden voor evenementen vastleggen
Alternatieve bloemencorsowagenopbouwlocaties

Toerisme

Valkenswaard beschikt over een ruim aanbod aan
toeristisch-recreatieve voorziening en activiteiten
Recreatieve functie kernwinkelgebied

Het profileren als toeristisch-recreatieve gemeente
Behoud bovenlokale winkelfunctie kernwinkelgebied

Het bieden van ruimte aan ondernemerschap
Het op orde hebben van de randvoorwaarden voor de recreatieve-toeristische sector
Aanpassen infrastructuur voor aantrekkelijker centrum

Een veranderende samenleving

Verhogen leefbaarheid voor al haar inwoners
Vergroten samenwerking bij maatschappelijk vastgoed
Verhogen van de zelfredzaamheid van de burger

Actie op basis van wijkontwikkelingsplannen of dorpsontwikkelingsplan
Voorzieningen in de wijk
Multifunctionele accommodaties met optimale bezetting

Cultuurhistorie
2.5.2 Sport
Sportaccommodaties
2.5.3 Recreatie

2.6 Welzijn

